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TEMÉKLEÍRÁS
Ez a termék egy kétkomponensű epoxi javítási rendszer, melyet Jotun fúziós-kötésű epoxi bevonatok javítására 
használnak. Patronban értékesítjük a könnyű kezelhetőség, a megfelelő adagolás és alacsony veszteség érdekében.

Üzemi feltételek

A Jotapipe RC 490 alkalmas olyan csőrendszerek javítására, melyek 155 °C (311 °F)-os hőmérsékletnek vannak kitéve.
Magas hőmérsékleten színeltérést mutathat. A termék teljesítménye, beleértve a maximális üzemi hőmérsékletet, függ 
a felhasználástól és a helyi körülményektől.

Approved

Tulajdonság Szabvány Eredmény

Csomagolás 400 ml-es kartondoboz, 10 db / doboz

Tárolás

10-25 °C (50-77 °F) között tárolva az eltarthatóság 24 hónap a gyártás időpontjától számítva.

ALKALMAZÁS

TULAJDONSÁGOK

Gyulladáspont

Viszkozitás

Szárazanyag térfogat %

Száraz rétegvastagság

Térfogat szerinti keverési 
arány

Tapadás

Szellőzés

Fedőképesség 0.13 m² at 2 mm (1.4 ft²  at 79 mil)Per cartridge

1:1

0.2-2.0 mm

100

102 °C (216 °F)

Nem sima paszta

Zárt tér

Dolly (20 mm diameter) > 3000 psi

Kiváló kivéve krétásodás

A por alkalmazása

Beégetési ablak Tárgyhőmérséklet Idő

2 óra
4 óra

1-3 nap(ok)
5 °C (41 °F)

Felületi ( érintés ) száraz
Terhelés száraz
Használatra száradt/
térhálósodott

A Jotapipe RC 490 könnyen alkalmazható. Gyűjtse össze a kívánt mennyiségű anyagot a folt mellett. Jól keverje össze 
spatulával vagy késsel. Simítsa le a foltot a kívánt vastagságúra. A legjobb eredmény elérése érdekében ne használja 
10 °C (50 °F) alatt.
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Ez a műszaki adatlap felülírja a korábban kiadottakat.

A Műszaki Adatlapot (TDS) ajánlott a Biztonsági Adatlappal (SDS) együtt átolvasni. Az önhöz legközelebbi Jotun Iroda miatt kérjük 
keresse fel honlapunkat: www.jotun.com



Műszaki adatlap

Jotapipe RC 490

45 perc
75 perc
5 óra

20 °C (68 °F)

20 perc
30 perc
1-2 óra

50 °C (122 °F)

Felületi ( érintés ) száraz
Terhelés száraz
Használatra száradt/
térhálósodott

Felületi ( érintés ) száraz
Terhelés száraz
Használatra száradt/
térhálósodott

Jogi nyilatkozat

Ezen dokumentum információi a Jotun legjobb tudásán alapszanak, laboratóriumi tesztek és gyakorlati tapasztalatok 
alapján. A Jotun termékek félkész terméknek minősülnek, és mint ilyenek, gyakran a Jotun által nem ellenőrzött 
körülmények között kerülnek felhasználásra. Kisebb módosítások előfordulhatnak, annak érdekében, hogy a termék 
megfeleljen a helyi előírásoknak. A Jotun fentartja a jogot, hogy a megadott adatokat módosítsa előzetes értesítés 
nélkül.

A felhasználóknak minden esetben konzultálniuk kell a Jotunnal az anyag konkrét felhasználásáról a saját igényeiknek 
megfelelően.

Ha bármilyen ellentmondás fedezhető fel a dokumentum különböző nyelvű kiadásai között, akkor az angol nyelvű 
(Egyesült Királyság) változata mérvadó.
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Ez a műszaki adatlap felülírja a korábban kiadottakat.

A Műszaki Adatlapot (TDS) ajánlott a Biztonsági Adatlappal (SDS) együtt átolvasni. Az önhöz legközelebbi Jotun Iroda miatt kérjük 
keresse fel honlapunkat: www.jotun.com


